
 
 
 
 
 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 10 MAART 2015. 
 
 
 
  
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 3 maart 2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 3 maart 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 10-03-2015 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen.  
 

Onderwerp: 
Financieringsovereenkomst BNG Bank te Den Haag. 
 
Extern bericht: 
Gemeente Roosendaal en BNG Bank te Den Haag hebben op 22 juni 2010 een 
financieringsovereenkomst  bestaande uit een Krediet- en Depotarrangement gesloten. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft besloten deze overeenkomst te vervangen door een nieuwe 
overeenkomst per 1 januari 2015 met een ongewijzigde kredietlimiet. 
 
Besluit: 
De financieringsovereenkomst bestaande uit een Krediet- en Depotarrangement met arrangementnummer 
A005277 tussen BNG Bank te Den Haag en Gemeente Roosendaal  per 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd 
met een kredietlimiet van EURO 20 miljoen aan te gaan en te bekrachtigen door ondertekening door de 
burgemeester (privaatrechtelijke overeenkomst). 
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Onderwerp: 
Straatnaamgeving verbindingsweg Borchwerf Majoppeveld 
 
Extern bericht: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft, in overeenstemming met het advies van de commissie 
naamgeving, de naam 'Nelson Mandelaweg' vastgesteld voor  de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen 
Borchwerf en Majoppeveld. Tevens is de naam 'Wagonstraat' vastgesteld voor de zijstraat die de Nelson 
Mandelaweg ter hoogte van de Rietschotten verbindt met de weg Borchwerf. 
 
Besluit: 
• ‘Nelson Mandelaweg’ vast te stellen als straatnaam voor de hoofdrijbaan van de verbindingsweg. 
• 'Wagonstraat' vast te stellen als straatnaam voor de zijstraat van de verbindingsweg die aansluit op de weg 
'Borchwerf'. 
• ‘Vaartkant’ vast te stellen als straatnaam voor de noordoostelijke parallelweg van de verbindingsweg. 
• ‘Korte Zegstraat’ vast te stellen als straatnaam voor de zuidwestelijke parallelweg van de verbindingsweg. 
• ‘Roosendaalsebaan’ vast te stellen als straatnaam voor de aansluiting van de verbindingsweg met de 
Roosendaalsebaan op grondgebied van de gemeente Halderberge. 
• ‘Rietschotten’ vast te stellen als straatnaam voor de aansluiting van de verbindingsweg met de Rietschotten 
op grondgebied van de gemeente Halderberge. 
 

 


